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Pacjenci przewlekle hemodializowani wobec grypy  
i profilaktyki przeciwgrypowej

Chronically hemodialyzed patients and flu and influenza prophylaxis
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,   
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. chorzy przewlekle dializowani są narażeni na cięższy, powikłany przebieg grypy – powszechnej na 
całym świecie choroby, szerzącej się głównie drogą kropelkową. Dla tej grupy ryzyka zalecane jest coroczne szczepienie, 
pozwalające zmniejszyć częstość zachorowań i ciężkich powikłań.
Cel pracy. analiza czynników wpływających na zaszczepienie się przeciw grypie u pacjentów hemodializowanych w porów-
naniu z osobami zdrowymi, ocena występowania odczynów poszczepiennych; określenie przyczyn odmowy szczepienia, 
wpływu uzyskania informacji od lekarza na chęć zaszczepienia się. 
Materiał i metody. autorski kwestionariusz ankiety wypełniły 173 osoby podzielone na 3 grupy (a, B, c): pacjentów hemo-
dializowanych: a – 71 pacjentów zaszczepionych przeciw grypie, B – 39 pacjentów nie wyrażających zgody na szczepienie 
oraz grupę c – 63 osoby zdrowe, które zgodziły się na szczepienie przeciw grypie. 
Wyniki. w grupie a zaszczepienie przeciw grypie kiedykolwiek w przeszłości zadeklarowało 47 pacjentów (66,2%), a w grupie 
B i c odpowiednio: 8 (20,5%) oraz 36 (57,1%). Najwięcej badanych wcześniejszym szczepieniom poddało się 1 do 2 razy. Po 
rozpoznaniu przewlekłej choroby nerek po 3 osoby z grupy a i B zaprzestały szczepień. Deklarowane przyczyny odmowy szcze-
pienia to brak przekonania o skuteczności, obawa dotycząca działań niepożądanych. w grupie a wśród pacjentów poinformo-
wanych przez lekarza o ewentualnych powikłaniach grypy w przeszłości szczepiło się 69,8% pacjentów, a bez przeprowadzenia 
takiej rozmowy – 37,5%. Podobnie w grupie c – odpowiednio: 61,1 i 33,3%.
Wnioski. 1. znaczna część pacjentów hemodializowanych nie wyraża zgody na szczepienie przeciw grypie, mimo że jest ono 
zalecane dla tej grupy ryzyka. 2. edukacja przez lekarza istotnie wpływa na częstość poddawania się szczepieniu. 3. Odczyny 
poszczepienne występują rzadko zarówno w grupie osób zdrowych, jak i hemodializowanych, co stanowi potwierdzenie 
bezpieczeństwa szczepień.
Słowa kluczowe: grypa, szczepienie, hemodializa.

Background. chronically hemodialyzed patients are exposed to heavier, more complex process of influenza – 
popular worldwide outbreak of disease, mostly by droplets. For this risk, annual vaccination is recommended to reduce the 
incidence of the disease and severe complications. 
Objectives. analysis of the factors affecting vaccination against influenza in hemodialyzed patients compared with healthy 
persons, the assessment of the prevalence of adverse event Following immunization (aeFi); determination of the reasons for 
refusal, the impact of information from the doctor on the vaccination. 
Material and methods. author’s questionnaire survey was completed by 173 people who were divided into 3 groups (a, B, c): 
chronic hemodialysis patients: a – 71 patients vaccinated against flu, B – 39 chronically hemodialyzed patients not expressing 
consent for vaccination and a Group c – 63 healthy people that agreed to be vaccinated against flu. 
Results. in Group a, vaccination against flu ever in the past  was declared by 47 patients (66.2%), and in Group (B) and (c) 
respectively 8 (20.5%) and 36 (57.1%). The largest group of respondents had 1 to 2 vaccinations in the past. after diagnosis of 
chronic kidney disease 3 people in Group (a) and (B) stopped vaccinations. They declared that the cause to refuse vaccination 
was the lack of beliefs about the effectiveness, concern about adverse effects. in Group a among patients who were informed 
by a doctor about any complications 69.8% patients got vaccination, and without such information – 37.5%. similarly, in 
Group c – 61.1% and 33.3%, respectively. 
Conclusions. 1. a significant proportion of hemodialyzed patients do not agree to be vaccinated against flu, although it is 
recommended for this risk group. 2. education by a doctor substantially affects the frequency of undergoing vaccination. 3. 
adverse event Following immunization (aeFi) are rare both in a group of healthy people as well as in a group of hemodialysis 
patients what constitutes a safety confirmation. 
Key words: flu, vaccination, hemodialysis.

Streszczenie

Summary

Wstęp

Grypa jest wirusową chorobą rozpowszechnioną na 
całym świecie, szerzącą się głównie drogą kropelkową. 
w sezonie 2011/2012, według meldunku epidemiologicz-

nego Narodowego instytutu zdrowia Publicznego, w Pol-
sce zanotowano ponad milion zachorowań lub podejrzeń 
zachorowania na grypę. Od 1 września 2012 do 7 lutego 
2013 r. odnotowano w Polsce 1 624 143 przypadków grypy 
i podejrzeń zachorowań na grypę (zapadalność 4266,30). 
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51,2% (zap. 71,7) z tych przypadków zostało zarejestrowa-
nych dla osób w wieku 15–64 lata [1]. Na cięższy przebieg 
choroby i wystąpienie powikłań, takich jak: zapalenie płuc 
i oskrzeli (w tym też wtórnie bakteryjne), zapalenie mięśnia 
sercowego, zapalenie ucha środkowego, narażone są osoby 
z grup ryzyka, m.in. chorzy przewlekle dializowani [2]. Pod-
stawowym sposobem profilaktyki przeciwgrypowej jest se-
zonowe szczepienie, które pozwala uniknąć zachorowania 
lub zmniejszyć częstość występowania ciężkich powikłań.

Cel pracy
celem pracy była analiza czynników wpływających na 

zaszczepienie się przeciw grypie w grupie pacjentów hemo-
dializowanych z powodu przewlekłej niewydolności nerek 
w porównaniu ze zdrowymi podopiecznymi przychodni 
POz, ocena częstości występowania odczynów poszcze-
piennych w obydwu grupach, wskazanie przyczyn odmowy 
szczepienia, a także określenie wpływu uzyskania informa-
cji od lekarza na chęć zaszczepienia się. 

Materiał i metody
Badaniem objęto 173 pacjentów stacji Dializ w Opolu 

i Nysie oraz przychodni Podstawowej Opieki zdrowotnej 
we wrocławiu. Pacjentów przydzielono do następujących 
grup badawczych: 
 – grupa a: 71 pacjentów hemodializowanych (47 męż-

czyzn, 24 kobiety), średnia wieku 63,0 ± 14,7 lat; śred-
ni czas dializoterapii 38,2 ± 32,1 miesięcy – pacjenci ci 
zostali zaszczepieni przeciw grypie w ramach badania;

 – grupa B: 39 pacjentów hemodializowanych (22 męż-
czyzn, 17 kobiet), średnia wieku 63,6 ± 13,0 lat; śred-
ni czas dializoterapii 45,3 ± 45,4 miesięcy – pacjenci 
nieszczepieni przeciw grypie w ramach badania (byli 
to pacjenci, którzy nie wyrazili zgody na szczepienie 
przeciw grypie);

 – grupa c: 63 pacjentów zdrowych (23 mężczyzn, 40 ko-
biet), średnia wieku 43,5 ± 21,1 lat – pacjenci zaszcze-
pieni przeciw grypie.

wśród pacjentów przeprowadzono autorski kwestiona-
riusz ankiety, dotyczący szczepień przeciw grypie. Obli-
czeń statystycznych dokonano za pomocą programu sTa-
tistiCA.

Wyniki
w grupie a zaszczepienie przeciw grypie kiedykol-

wiek w przeszłości zadeklarowało 47 pacjentów (66,2%), 
a w grupie B i c odpowiednio 8: (20,5%) oraz 36 (57,1%) 
badanych i różnice te były istotne statystycznie. Najwię-
cej badanych wcześniejszym szczepieniom poddało się 1 
do 2 razy: w grupie a – 33 osoby (46,5%), w grupie B – 8 
(20,5%) i w c – 16 (25,4%). 3 do 5 razy szczepiło się 10 
osób (14,1%) z grupy a i 16 (25,4%) z grupy c, natomiast 
powyżej 6 szczepień otrzymało po 3 pacjentów (4,2 i 4,8%) 
z grup a i c. w grupie B natomiast nie było osób, które 
szczepiłyby się dotychczas więcej niż 2 razy. 

Po rozpoznaniu przewlekłej choroby nerek 3 (4,2%) 
osoby z grupy a oraz 3 (7,7%) osoby z grupy B zaprzestały 
szczepień. 

spośród 31 osób z grupy B, które nigdy nie były szcze-
pione na grypę, 23 podały powody nieszczepienia się, 
z czego 20 (87%) – brak przekonania o skuteczności szcze-
pionki i 5 (21,7%) – obawę dotyczącą działań niepożąda-
nych szczepionki. 2 osoby zdeklarowały wystąpienie oby-
dwu z powyższych przyczyn jednocześnie. Żadna z tych 23 
osób nie udzieliła pozytywnej odpowiedzi na pytanie, czy 
była informowana przez lekarza prowadzącego o ewentual-
nych powikłaniach związanych z grypą.

w grupie a wśród pacjentów poinformowanych przez 
lekarza o ewentualnych powikłaniach grypy w przeszłości 
szczepiło się 69,8% pacjentów, a bez przeprowadzenia 
takiej rozmowy zaszczepiło się 37,5% ankietowanych. Po-
dobnie w grupie c – odpowiednio: 61,1 i 33,3%.

w grupie B 16 osób (59,3%) nie było uświadomionych 
w przeszłości na temat powikłań grypy. Dla porównania 
wśród osób wyrażających zgodę na szczepienie (grupa a) 
tylko 8 osób (11,3%) nie zostało poinformowanych przez 
lekarza o ewentualnych powikłaniach związanych z grypą 
u osób z grupy podwyższonego ryzyka, do której należą.

Rycina 1. wpływ edukacji pacjentów przez lekarza na częstość 
poddawania się szczepieniom przeciw grypie

spośród wszystkich badanych (173 osoby) 10 osób 
zadeklarowało wystąpienie poszczepiennych odczynów 
ogólnych, a 2 – miejscowych, w związku ze szczepieniami, 
którym poddawały się w przeszłości: w grupie a – 4 (5,7%), 
w grupie B – 3 (7,7%), a w grupie c – 5 (13,9%) ankietowa-
nych. zgłaszane objawy to: gorączka (6), bóle mięśni i sta-
wów (6), bóle głowy (5), objawy grypopodobne (4), zaczer-
wienienie/obrzęk w miejscu iniekcji (2). w aspekcie rodzaju 
i częstości występujących odczynów poszczepiennych nie 
wykazano przewagi którejkolwiek z grup badanych (p = Ns).

Dyskusja
Osoby hemodializowane nieco częściej szczepiły się 

przeciw grypie w przeszłości niż osoby zdrowe (odpowied-
nio: 66,2 i 57,1%). różnice te były istotne statystycznie  
(p < 0,001). Uzyskany wynik różni się od spotykanych w li-
teraturze, co może być związane z niską liczebnością grup 
badanych w naszym badaniu oraz Brzósko i wsp. [5].

Niepożądane odczyny poszczepienne wystąpiły z po-
równywalną częstością we wszystkich grupach, co pozwala 
wnioskować o bezpieczeństwie szczepień wśród osób he-
modializowanych. w grupie osób nieszczepionych (grupa 
B), najczęstszym deklarowanym powodem odmowy był 
brak przekonania o skuteczności szczepionki (87% osób, 
które udzieliły odpowiedzi na pytanie). 

Odsetek osób, które skłoniły się do zaszczepienia 
w związku z uświadomieniem przez lekarza na temat po-
wikłań pogrypowych był nieco większy w grupie osób he-
modializowanych w porównaniu z grupą osób zdrowych 
– odpowiednio: 69,8 i 61,1%. stosunek odsetka osób, które 
się szczepiły, spośród wszystkich poinformowanych przez 
lekarza na temat powikłań grypy do odsetka osób szczepią-
cych się nieinformowanych wynosi 1,86 w grupie a oraz 
1,83 w grupie c. Można zatem powiedzieć, że edukacja 
przez lekarza przyczynia się do niemal dwukrotnie częst-
szego decydowania się pacjentów na szczepienie w grupie 
osób hemodializowanych, jak i zdrowych.
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Pacjenci cierpiący na przewlekłą niewydolność nerek, 
w związku z obniżeniem odporności, należą do grupy ryzy-
ka występowania infekcji wirusowych o ciężkim, powikła-
nym przebiegu, szczególnie w schyłkowym stadium choro-
by [3]. wykazują słabszą odpowiedź immunologiczną na 
szczepienie w porównaniu z osobami zdrowymi, jednak 
miano przeciwciał po szczepionce jest wystarczające, by 
chronić przed zachorowaniem [4, 8]. zgodnie z Programem 
szczepień Ochronnych na 2013 rok szczepienie przeciw 
grypie jest u pacjentów z niewydolnością nerek szczepie-
niem zalecanym. ważne jest uświadomienie chorym, że 
rozpoznanie przewlekłej choroby nerek nie stanowi prze-
ciwwskazania do dalszych szczepień, a wręcz przeciwnie.

Wnioski
1. znaczna część pacjentów hemodializowanych nie wy-

raża zgody na szczepienie, mimo zaleceń szczepienia 
w każdym sezonie przeciw grypie dla tej grupy ryzyka.

2. edukacja przez lekarza ma istotny wpływ na podjęcie 
przez pacjenta decyzji o szczepieniu.

3. Odczyny poszczepienne występują rzadko, zarówno 
w grupie osób zdrowych, jak i hemodializowanych, co 
potwierdzają światowe dane o bezpieczeństwie tej me-
tody walki z grypą.
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